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Nytt offentlig ettersyn - Forslag til detaljert reguleringsplan for 
Granbakken, Fiskum. Saksordfører: Brit-Tove Krekling 
 
 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
74/18 Fagkomite 1: Plansaker, planlegging og teknisk drift 27.11.2018 
 
 
 
Saksopplysninger/vurderinger 
Forslag til detaljert reguleringsplan for Granbakken, Fiskum ble vedtatt lagt ut for offentlig ettersyn 
av Fagkomité 1 20.03.18. 
 
Saken ble sendt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 18.05.18. I høringsperioden inviterte 
forslagsstiller til åpent dialogmøte om saken. Møtet ble gjennomført 26.04.18. Kommunen var også 
representert på møtet. 
 
Det har vært stort engasjement rundt forslaget i nabolaget, spesielt i Boxrudveien/Havnehagan, som 
var foreslått som adkomst til det nye boligfeltet. 
 
Det innkom i høringsperioden 11 merknader, hvorav to er fra Fylkesmannen og Fylkeskommunen. 
Disse har i hovedsak ingen merknader, men fylkesmannen kommenterer trafikksikkerhet for gående 
og syklende. 
 
Merknadene er vedlagt i sin helhet. Én av merknadene er unntatt offentlighet. 
 
De øvrige merknadene tar i hovedsak for seg fire temaer: 
 
Adkomstvei: 
Merknadsstillerne er nært samstemte om at adkomsten gjennom Boxrudveien og Havnehagan er en 
svært dårlig løsning og ønsker at det blir sett på andre løsninger. Dette har gjort at forslagsstiller 
velger, i samråd med kommunen, å se på annen løsning. Det foreslås nå å legge adkomsten inn fra 
Kolsrudveien med nyregulering og opparbeidelse av ny Kolsrudvei ut til Gamle Kongsbergvei slik 
det også ligger i reguleringsplan for Gamle Kongsbergvei (vedtatt 1990) og reguleringsplan for 
Prestegårdsskogen (vedtatt 1988). 
 
VA-anlegg i grøntbelte: 
Det foreslås i reguleringsbestemmelsene å åpne for muligheten til å legge VA-anlegg i grøntbeltene 
i planen. Det stilles spørsmål ved lovligheten av dette, sett i lys av tidligere regulering. Ved 
reguleringen av området i 1990 (Reg.plan for Gamle Kongsbergvei) ble det i saksfremlegget 
kommentert at dette grøntbeltet var tenkt som sti og ikke skulle opparbeides annet enn litt rydding. 
Det er i dag ikke uvanlig å benytte grøntbelter til infrastruktur under bakken. Dette er det åpnet for i 
mange av kommunens reguleringsplaner. Etter reguleringen i 1990 er grøntbeltet i liten grad brukt 
til annet enn adkomst til marka, slik reguleringsplanen anga. Nå reguleres området på nytt. 
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Grøntbeltet er fortsatt tenkt å ha samme funksjon som tidligere, men det foreslås altså å åpne for å 
legge VA-anlegg under bakken. Det forutsettes fra kommunens side at utbygger tar nødvendige 
hensyn ved en eventuell utnyttelse av muligheten for å legge VA-trasé i dette området. 
 
Utsikt/hensyn til eksisterende boliger: 
To av merknadene utrykker bekymring for tap av utsikt og andre ulemper som følge av 
reguleringen og en senere utbygging. 
Ved en utbygging av det foreslåtte planområdet vil merknadsstillerne få en endring av sitt nærmiljø 
som kan oppleves negativt. Dette er en av de store og tilbakevendende temaene ved utbygginger der 
det bor folk fra før. Utbyggingen som foreslås er begrenset i omfang, men vil åpenbart kunne 
påvirke bl.a. utsikten. Eiendommene vil fortsatt ha utsikt, men mot Fiskumvannet vil den begrenses. 
 
Planområdet som del av et større område: 
Det er på Fiskum, i kommuneplanens arealdel, avsatt et større område for fremtidig boligformål. 
Det aktuelle området, Granbakken, er i tilknytning til dette, og merknadsstiller mener at hele 
området bør reguleres som en helhet. 
Det området som er foreslått regulert i reguleringsplanen for Granbakken er i kommuneplanen 
avsatt til eksisterende boligområde, i motsetning til den øvrige delen av det som er avsatt til 
fremtidig boligområde. Dette er en formell forskjell, og ett av elementene rådmannen har lagt vekt 
på når man har anbefalt at dette området kan reguleres separat. Det er også slik at området for 
fremtidig boligbebyggelse har ligget inne i kommuneplanen i flere perioder uten at det har vært 
spesiell fremdrift. Når området Prestegårdsskogen fase 2 er ferdig utbygd er det ikke flere ledige 
tomter på Fiskum. Det gjør at det er behov for å åpne et nytt område, slik reguleringsplan for 
Granbakken gjør.  
Rådmannen er fortsatt tydelig på at det området som er avsatt til fremtidig boligbebyggelse i 
kommuneplanen må reguleres helhetlig og samlet. 
 
 
Behovet for å se på alternativ adkomst ble tydeligere gjennom høringen. Forslagsstiller valgte 
derfor, i samråd med kommunen, å se på adkomst fra Kolsrudveien. Kolsrudveien er tidligere, i 
reguleringsplan for Prestegårdsskogen fra 1988 og reguleringsplan for Gamle Kongsbergvei fra 
1990, vært regulert som ny hovedadkomst inn i området vest for dagens Kolsrudvei. 
 
Forslagsstiller varslet derfor, i slutten av juni, utvidelse av planområdet. 
 
Videre inviterte kommunen til et informasjonsmøte, som ble avholdt 11.10.18, med de som er 
berørt av ny adkomst. 
 
Det nye forslaget følger i all hovedsak gjeldende reguleringsplaner for veitraséen, med 
modernisering etter kommunens veinorm. Det er også lagt opp til utnyttelse av tidligere regulerte 
eiendommer som aldri har fått veiutløsning tidligere. Internt på det tidligere varslede feltet, er veien 
lagt i sløyfe for å unngå gjennomkjøring ut Boxrudveien. Feltet kobles sammen med Boxrudveien 
med en gang- og sykkeladkomst. 
 
Det innkom 3 merknader ved varsel om utvidelse av planområdet. Disse er oppsummert og 
kommentert av forslagsstiller i planbeskrivelsen. 
 
Veianlegget er regulert slik at o_SKV4 (referanse til veiparsell i reguleringskartet) tar høyde for en 
fremtidig utvikling av boligområdene avsatt i kommuneplanen. Det er imidlertid satt som 
rekkefølgebestemmelse til planen at den kun skal opparbeides for det behovet det aktuelle 
planområdet krever. Videre skal o_SKV1-3 opparbeides fullt ut i tråd med planen. 
 
Veianlegget er i hovedsak regulert og prosjektert i tråd med kommunens veinorm. Det er imidlertid 
avvik på to punkter som må kommenteres. 
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 o_SKV2 har tilnærmet lik 10% helning over en strekning på ca 100m. 
 o_SKV1 har tilnærmet lik 8% helning over en strekning på ca 50m. 

Fagkomitéen er godt kjent med problemstillingene ved avvik fra veinormen. I hovedsak gir dette 
økte driftsutgifter. Alternativet er selvsagt å ikke godkjenne at reguleringsplanen regulerer disse 
veien som offentlige, men at de blir private. Dette måtte i så fall omfattet alle veiene bortsett fra 
o_SKV 4 og 5. 
Når rådmannen likevel anbefaler at planen legges ut på høring slik det er foreslått bunner det i 
hovedsak i ett forhold, at veitraséen følger i svært stor grad eksisterende regulert trasé fra 1990. I 
reguleringsplan for Gamle Kongsbergvei er nye Kolsrudveien (o_SKV3 og 4) og Huskomveien 
(o_SKV2) regulert offentlige. Hvorvidt man hadde oversikt over stigningsforhold m.m. ved vedtak 
av planen i 1990 vites ikke, men veinormen var også annerledes den gang. Utbygger kunne derfor 
bygd veien slik den ble regulert i 1990 og krevd den overtatt av kommunen, og ville sannsynligvis 
måttet fått medhold i det. At man gjør en nyregulering og dermed får oppdatert planmaterialet kan 
vanskelig holdes imot forslagsstiller. At veianlegget nå i all hovedsak reguleres etter dagens krav 
har både driftsmessige fordeler og gir en klar gevinst for trafikksikkerhet og framkommelighet. 
 
Planbeskrivelsen som er vedlagt er å lese som et tillegg til det som sist ble fremlagt, og tar for seg 
endringene som er gjort etter forrige gangs behandling.  
 
Vedlegg 
1 2018-11-14 - Plankart-A1-L (4) 
2 Reviderte bestemmelser 
3 Planbeskrivelse 06.11.2018 
5 Merknader 
5 Merknader (unntatt offentlighet) 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 
Rådmannens anbefaling 
Fagkomité 1 viser til pbl § 12-3 og vedtar detaljert reguleringsplan for Granbakken, Fiskum sendt ut 
for nytt offentlig ettersyn. 
 
Begrunnelse 
Området er i kommuneplanen avsatt til boligformål, og utvidelsen er i hovedsak i tråd med tidligere 
regulering. 
 
 
 
Behandling i  Fagkomite 1: Plansaker, planlegging og teknisk drift -  27.11.2018 
Et fremkom ingen andre forslag under behandlingen.  Rådmannens anbefaling ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Vedtak i  Fagkomite 1: Plansaker, planlegging og teknisk drift -  27.11.2018 
Fagkomité 1 viser til pbl § 12-3 og vedtar detaljert reguleringsplan for Granbakken, Fiskum sendt ut 
for nytt offentlig ettersyn. 
 
Begrunnelse 
Området er i kommuneplanen avsatt til boligformål, og utvidelsen er i hovedsak i tråd med tidligere 
regulering. 
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